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 في ندوة نظمتها ديلويت، 
عداد التقارير المالية الدولية إلمعايير الالمالي بدولة اإلمارات يستطلعون أحدث  القطاع خبراء

 واتجاهات السوق 
 

لمناقشة ”أحدث التعديالت استضافت ديلويت ندوة  :  2023فبراير    17  -دبي، اإلمارات العربية المتحدة  
، وذلك في اإلمارات العربية المتحدة“لسوق المالي  في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، واتجاهات ا

قطاع المالي الحضر الندوة عدد كبير من المعنيين ب و .  كارلتون، مركز دبي المالي العالمي-في فندق الريتز
 .القطاع الماليومدراء المال التنفيذيين وخبراء  الشركاتمن رؤساء 

 
النقاش  و  الندوة عددًا من جلسات  التي  شهدت  فيها الحضور  وورش العمل    مواضيع  أهممناقشة  لشارك 
اإلمارات،  ال دولة  المالي في  التقارير    آخر اطلعوا على  و قطاع  الدولية إلعداد  المعايير  التعديالت على 

 هذه التحديثات. تطبيقالمالية باإلضافة إلى التحديات التي تعترض 

في ديلويت    المراجعة والتأكيدة والغرض منها، أوضح بادمنابها أشاريا، شريك ومسؤول قطاع  حول هذه الندو 
قطاع المالي في دولة اإلمارات حتى يتشاركوا المعرفة الأفضل الخبراء في  جمعنا، قائاًل: ”الشرق األوسط

قطاع. وقد أظهرت النقاشات اليوم دلياًل رائعًا ال هذا فيما بينهم ويتبادلوا األفكار حول أحدث التطورات في
، المجالاالبتكارات في  آخر  في تطبيق    كونه دومًا الّسباقدولة اإلمارات  في  قطاع المالي  ال  ريادةعلى  

  اإليجابي.“طور هذا الت حيث نقوم بتسهيل في ديلويت نحن نساهم به األمر الذي 

النقاش التي ضمت مدراء المال التنفيذيين، وأدارها موسى الرمحي،  وكانت أبرز فعاليات هذه الندوة لجنة  
حيث تم فيها استعراض نتائج االستبيان   مسؤول برنامج مدراء المال التنفيذيين في ديلويت الشرق األوسط

. وقد شارك في نقاشات هذه اللجنة كبار المدراء  2022الذي أجرته ديلويت لمدراء المالية التنفيذيين لعام 
بينهم عاصم رشيد، المراقب المالي في بنك اإلمارات دبي الوطني، وجون ديب، المدير المالي التنفيذي    من
التنفيذي في شركة )  في المالي  المدير  للهندسة والمقاوالت ذ م م؛ وفيليكس مانسو،  أليك  (  Aonشركة 

مجلس   وعضو  التنفيذي  المالي  المدير  أغراوال،  ونيراج  األوسط؛  كريسنت  الشرق  مجموعة  في  اإلدارة 
 بتروليوم. 

شريك في ديلويت: ”لقد شهدنا في هذه النقاشات استعدادًا كبيرًا لدى المن جهته أوضح سوندر نوراني،  
وأن    قطاع المالي للتعّرف على أفضل الممارسات وسط البيئة التشريعية المتغيرة، ال سيماالالمسؤولين في  

الدخل على الشركات العاملة في دولة اإلمارات. لذلك استعرض    هذه السنة ستشهد بدء تطبيق ضريبة
 المشاركون مختلف األفكار حول كيفية استعداد الشركات لهذه الضريبة الجديدة.“ 

إعداد التقارير البيئية واالجتماعية والحوكمية، وآخر التطورات    تناولت الجلسة الختامية من هذه الندوةو 
 . العاملة في الدولة  ع تسليط الضوء على أهمية هذه التقارير بالنسبة للشركاتمالتشريعية في دولة اإلمارات  

 - انتهى -
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشير إىل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة. يرجى االطالع عىل   محدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن ي لـديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
للحصول عىل وصف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر
اكة ذات مسؤولية محدودة:  ق األوسط( شر  عن ديلويت آند توش )الشر

ق   اكة ذات  ديلويت آند توش )الشر كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر اكة ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر األوسط( شر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقيى مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان.   توهماتسو المحدودة، وهي شر
ق األوسط ويمتد وجودها منذ   ي منطقة الشر

ي تقديم الخدمات المهنية اإلستشارية وقد تأسست ف 
كات الرائدة ف  د إم إي هي واحدة من الشر

ي المنطقة من خالل  ١٩۲٦سنة 
ي   26ف 

 وتضم قرابة  14مكتبا" ف 
ً
ي منطقة   ٥,٠٠٠بلدا

كة د إم إي ف  يك ومدير وموظف. إن وجود شر شر
ص ق األوسط وقيى ي البلد  الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
كات الحائزة عىل ترخيص لتقديم الخدمات وفقا مكّرس من خالل الشر

كة كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر د   التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كات والكيانات مسؤولة  إم إي. وعند تقديم الخد كة أو كيان بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهم وتكون هذه الشر مات، تتعاقد كل شر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصير
 عن ديلويت 

كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي   م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من الشر
َ
ُيستخد

كات المرخص لها بشخصية قانونية مج ة وكل من الشر كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها. تتمتع األخير موعة عالمية من شر
كة أو   كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر مستقلة خاصة بها. وال تستطيع الشر

ها. ال تقدم ديلويت توش  كيان بشكل مستقل  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير مع العمالء الخاصير  بها، وتكون هذه الشر
  : ي عىل العنوان التاىلي

ون  توهماتسو المحدودة أو ديلويت ن س إي أو د إم إي أي خدمات للعمالء. ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، واإلستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات إستشارات المخاطر، خدمات  تعتيى ديلوي 
كة عالمية رائدة ف  ت شر

كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربــع من بير  خمس شر كة،   ٥٠٠الض  شر
ابطة من شر  ي أكير من بفضل شبكة عالمية مير

ي   ١٥٠كات األعضاء المرخص لها ف  دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنير
:  ٣٠٠٠٠٠ديلويت الـ  ي عىل العنوان التاىلي

ون  ي مختلف القطاعات، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
ي ف   .  www.deloitte.comوأثرهم اإليجانى

ي و 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 قت إرسالها للصحافة. المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرجى إرسال رسالة رد إىل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اإللكير

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلفر
 " ف 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 


